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1. Analyse van de vraag:  

Feiten verduidelijken  

Goedkeuring betreft 1 laadpaal met twee laadpunten ( twee 

parkeerplaatsen) goed voor in het totaal 4 laadequivalenten ( CPE) 

niet 2 laadpalen.  

De 114 laadequivalenten ( CPE) is een berekende vermoedelijke 

behoefte. Dit is geen vast streefcijfer die een minimum noch een 

maximum oplegt.  



Behoefte aan publieke laadinfrastructuur per 

gemeente/stad 

Op basis van de doelstelling van 35.000 laadpunten tegen 
2025 is een inschatting gemaakt van de publieke 
laadbehoefte verdeeld over de gemeenten en steden in 
Vlaanderen. De raming is gemaakt op basis van een aantal 
parameters die bepalend zijn voor de toekomstige lokale 
grootte van de elektrische vloot en op basis van de 
ingeschatte noden aan publieke laadinfrastructuur; o.m. op 
basis van de mogelijkheden om privaat te laden. 

De aantallen zijn louter een inschatting van de behoefte. Dit 
laat de gemeenten en steden toe om te anticiperen en tijdig 
op zoek te gaan naar potentiële locaties voor toekomstige 
laadinfrastructuur. 
(https://www.vlaanderen.be/lokale-besturen-en-publieke-
laadinfrastructuur) 

 
De 28,5 CPE aangegeven door dhr. Laridon hebben geen bron, 
volgens mij dan ook niet correct vermeld.  
Op vandaag zijn er 20CPE punten geïnstalleerd op het openbaar 
domein.  Dit is minder dan de 28.5 CPE aangegeven. Binnen de 
behoefte dienen we ook de semi- publieke laadpalen mee te tellen. 
Voor semi- publieke moeten we CPE waarde halveren. Locaties 
geteld die opgenomen zijn op : 
https://mow.vlaanderen.be/laadpalen   ( Lidl werd opgenomen in 
Semi-publieke staat niet op kaart) 
Dit zijn officieel meegedeelde semi-publieke laadpalen. Laadpalen 
die dus door externen kunnen gebruikt worden. Geen wallboxen 
van privé woningen.  

https://mow.vlaanderen.be/laadpalen


https://www.vlaanderen.be/publicaties/lokaal-laden  
 
Publieke locaties CPE Semi- Publieke 

locaties 
CPE -
waarde 
indien 
publiek 

CPE -
waarde ( 
helft van 
publieke) 

Parking 
ijzertoren 

4   Heernisse 7 ( 
Vanderscheuren)  

8 4 

Heernisse 2 Diamantstraat 1G 
(Hosten- Durnez) 

2 1 

Fabriekstraat 2 IJzerlaan 2 ( Opel 
Voet) 

8 4 

Beerstblotestraat 2 Stationstraat 33  4   2 

Bortierlaan 2 Steenbakkerijstraat 
(Lagrou) 

13 6.5 

Keiemdorpstraat 2 Roeselarestraat 75 2 1 
Woumenweg 2 Spoorwegstraat Lidl 2 1 

Pluimen 4 Werkenstraat 4 2 
    21.5  

 
Semi- publieke  : 21,5 CPE  
Publieke : 20 CPE       Totaal => 41,5 CPE  
Totale gekende laadequivalenten ligt dus 45% hoger dan dat dhr. 

Laridon aanheeft.  

Eerste plaatsing door Totalenergies op het Vrijheidsplein verhoogt 
dit  met 4CPE  
 Semi- publieke laadpalen op privaat domein zijn dus ook belangrijk.  



Onder de ijzertoren parking worden buiten de 4 parkeerplaatsen 

geen wachtbuizen voorzien over de volledige parking. Er word een 

wachtbuis voorzien onder de betonverharding om geen ingrijpende 

aanpassing te moet uitvoeren. De kosten om latere uitbreiding uit 

te voeren in de grasstroken zijn beperkt. 

Op de stationsparking worden wachtbuizen voorzien aan de 

parkeerplaatsen aan de perronzijde.  

Ik wil nog het volgende aan toevoegen.  Heel wat burgers opteren 

om zelf een laadinfrastructuur te voorzien.  En deze zijn niet mee 

opgenomen in dit overzicht.  Bijgevolg wordt het een haalbare 

kaart. 

2. Uitrol Laadinfrastructuur 

 
Totalenergies (CPO) heeft door behalen van bestek een exclusiviteit 
op het openbaar domein.  
 
3 systemen van plaatsing:  
 
Paal volgt wagen : op aanvraag van burgers =>  indien voldoen 
voorwaarden verplichte plaatsing  
Paal volgt paal: bij geplaatste palen die goed gebruikt worden 
voorziet CPO een extra paal  
   Enkel op initiatief van CPO 
Strategische locaties aangeleverd door de stad: 

 Geen plaatsingsverplichting    
 
Locaties die gekozen zijn, zijn puur gekozen op mogelijke inrichting 

- Ruimte voor de laadpaal, 

- Vaste parkeerplaat 

en daarna pas aan de bestemming zelf.   

 

Lijst is niet limitatief! 

 

 



Pervijze: 

Op het Kastanjeplein( Brouwerijstraat) en op Ten Bercle 

 

Oostkerke:  

Aan het OC 



 

 

Lampernisse: 

Aan het Zannekin en bij Visserstraat 

 

 

Oudekapelle: ter hoogte van het pleintje aan de bushalte 



 

Nieuwkapelle:   

Op het Sint Pietersplein op de schuine parkeerplaatsen  

 

Woumen:  

Uitbreiden aan het OC en Ook aan de kerk in functie van het Hoppinpunt. 



 

Esen: Esenplein 

 



 

Vladslo: 

Vladsloplein 



 

Beerst  

Plein aan school bij toekomstig hoppinpunt  

Parking aan kerk 

 



Keiem:  

OC  

 

 

Leke:  

Tramstationstraat en Plein aan Lekedorpstraat  

 



Diksmuide: 

Grauwe Broederstraat:  
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